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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Το παρόν έργο αφορούσε στη συνέχιση του Έργου "Μελέτη και παρακολούθηση της 

πληθυσµιακής κατάστασης του ψαριού γκιζάνι, κατά την κατασκευή του φράγµατος 

Γαδουρά Ρόδου" (2001-2006) κατά τα έτη 2007 και 2008, για την παρακολούθηση των 

γκιζανιών στο Γαδουρά έως την αποπεράτωση της κατασκευής του εν λόγω φράγµατος 

και κατά την αρχική φάση της πλήρωσης του ταµιευτήρα.  

Για το έτη 2007-2008 το αντικείµενο του έργου περιλάµβανε:  

�  Μία έως δύο ιχθυολογικές δειγµατοληψίες ή επιτόπιες παρατηρήσεις, στο τµήµα 

του Γαδουρά που βρίσκεται στα κατάντη της περιοχής κατασκευής του φράγµατος, 

ετησίως (πραγµατοποιήθηκαν τρεις το 2007 και τέσσερις το 2008). 

� Ταυτόχρονη παρακολούθηση της υδρολογικής κατάστασης στο ρέµα και της 

ποιότητας νερού (έγιναν επιπλέον αναλύσεις ισοτόπων οξυγόνου για την αναγνώριση 

των πηγών τροφοδοσίας του Γαδουρά µε νερό και την επίδραση επιφανειακού – 

υπόγειου νερού). 

Έως το τέλος του 2006, οι εργασίες για την κατασκευή του φράγµατος στο ρέµα του 

Γαδουρά είχαν επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, από την περιοχή του εργοταξίου 

έως τις εκβολές, που περιλάµβαναν τη δραµατική µείωση της φυσικά διαθέσιµης 

ποσότητας νερού, τη σηµαντική υποβάθµιση του φυσικού υποστρώµατος από 

αποθέσεις µεγάλων ποσοτήτων λεπτόκοκκων φερτών υλικών και την κατακόρυφη 

αύξηση της θολερότητας του νερού. Οι επιπτώσεις αυτές των εργασιών κατασκευής του 

φράγµατος υποβάθµισαν δραµατικά τα φυσικά ενδιαιτήµατα των γκιζανιών στο τµήµα 

του Γαδουρά που βρίσκεται προς τα κατάντη, προκαλώντας αντίστοιχα δραµατική 

συρρίκνωση (στο όριο της εξαφάνισης) του πληθυσµού των ψαριών στην περιοχή αυτή 

(Τελική Έκθεση Έργου 2006).  

Κατά το καλοκαίρι του 2007, τα ολιγάριθµα γκιζάνια που παρατηρήθηκαν στο τµήµα 

του ρέµατος στα κατάντη του φράγµατος (στην περιοχή «φαράγγι») προέρχονταν από 

τη µικρή λίµνη που σχηµατιζόταν στην περιοχή του ταµιευτήρα. Όµως ο εµπλουτισµός 

του ρέµατος στα κατάντη µε ψάρια διεκόπη µε την έµφραξη της σήραγγας εκτροπής για 

την πλήρωση του ταµιευτήρα (το Σεπτέµβριο του 2007). Ταυτόχρονα διεκόπη και η 

φυσική παροχή του ρέµατος, καθώς και για τη φάση πλήρωσης του ταµιευτήρα δεν 

προβλέφθηκε ούτε εφαρµόστηκε κανενός είδους αντισταθµιστική παροχή. 

Μετά τη διακοπή της παροχής του ρέµατος παρατηρήθηκε ότι η πλειοψηφία των 

φυσικών εκβαθύνσεων, οι οποίες αποτελούσαν τα φυσικά καταφύγια των γκιζανιών 

στα κατάντη του φράγµατος κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου, αποξηραίνονται 

δύο-τρεις µήνες νωρίτερα (στις αρχές Ιουλίου) σε σχέση µε όλα τα προηγούµενα 

χρόνια. Αυτό συµβαίνει διότι πλέον, στο τµήµα αυτό του ρέµατος κατά την περίοδο του 
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καλοκαιριού, η εξάτµιση παραµένει σηµαντική, ενώ η προσθήκη και ανανέωση του 

επιφανειακού νερού είναι µηδαµινή (είτε από βροχοπτώσεις, είτε από επιφανειακή ροή, 

είτε από υπόγεια παροχή, βλ. κεφάλαιο 5.2.4.).  

Έτσι, ενώ την άνοιξη του 2008 παρατηρήθηκαν ελάχιστα νεαρά ψάρια στις φυσικές 

εκβαθύνεις της περιοχής «φαράγγι», οι οποίες διατηρούσαν νερό (προερχόµενο από 

βροχοπτώσεις), κατά το καλοκαίρι του ίδιου έτους οι φυσικές αυτές εκβαθύνσεις είχαν 

αποξηραθεί σχεδόν πλήρως και δεν παρατηρήθηκαν εκεί καθόλου ψάρια, όπως επίσης 

δεν παρατηρήθηκαν καθόλου ψάρια και κατά το φθινόπωρο του 2008 (βλ. κεφάλαιο 

5.4.). 

Η παρακολούθηση των γκιζανιών και των ενδιαιτηµάτων τους στα κατάντη του 

φράγµατος συνεχίζεται, µέσω της συνέχισης του παρόντος Έργου έως το τέλος του 

2009. 

Με δεδοµένη την αδυναµία  τήρησης αντισταθµιστικής / ελάχιστης οικολογικής 

παροχής (κατά την διάρκεια των εργασιών κατασκευής του φράγµατος που 

συνεχίζονται έως σήµερα), και εφόσον η πλήρωση του ταµιευτήρα αναµένεται να 

παρεµποδίσει τη συνέχιση της διαβίωσης των ψαριών εκεί (λόγω της δηµιουργίας 

λιµναίων περιβαλλοντικών συνθηκών), δεν αναµένεται να συµβεί φυσικός 

επανεµπλουτισµός της περιοχής αυτής του ρέµατος µε ψάρια, τουλάχιστον στο άµεσο 

µέλλον. Επιπλέον, η τόνωση (ή ο εµπλουτισµός) του πληθυσµού των γκιζανιών στα 

κατάντη του φράγµατος, µε άτοµα από άλλες περιοχές της ίδιας λεκάνης απορροής, δεν 

κρίνεται σκόπιµη στην παρούσα χρονική συγκυρία.  

Η υποβάθµιση (στο όριο της εξαφάνισης) του πληθυσµού των γκιζανιών στα κατάντη 

του φράγµατος είναι αναστρέψιµη, εφόσον ο κύριος του έργου λάβει υπόψη και 

υλοποιήσει, κατά το δυνατόν, τις προτάσεις για την (µερική τουλάχιστον) 

αποκατάσταση των ενδιαιτηµάτων των ψαριών στην περιοχή αυτή του ρέµατος. Οι 

προτάσεις αυτές (βλ. και «Σχέδιο ∆ράσης», Τελική Έκθεση Έργου, Σεπτέµβριος 2006) 

συνοπτικά (και σε χρονική ακολουθία) περιλαµβάνουν: 

(α) την αποµάκρυνση ή/και σταθεροποίηση του κύριου όγκου των υλικών (κυρίως 

λεπτόκοκκων) που ορυχθήκαν και σωρευτήκαν εκατέρωθεν της κοίτης του ρέµατος στα 

αµέσως κατάντη του φράγµατος,  

(β) την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του φράγµατος,  

(γ) την πρόκληση τεχνητής αιφνίδιας πληµµύρας (flush-flood) από τον ταµιευτήρα 

(µία-δύο φορές κατ’ ελάχιστον) και  

(δ) τη διασφάλιση της ελάχιστης οικολογικής παροχής.  

Η αποκατάσταση (µέσω τόνωσης ή εµπλουτισµού) του πληθυσµού των ψαριών στα 

κατάντη του φράγµατος θα είναι εφικτή µόνον όταν προηγηθούν οι παραπάνω δράσεις. 


